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Spesifikasjoner 

Driftspenning 3 VDC (1stk CR2032)
Batterilevetid Inntil 5 år
Frekvensbånd 868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt Maks. 20 mW
Kapslingsgrad IP54
Driftstemperatur -10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet 75 %
Mål (BxHxD) 47 x 35 x 13 mm
Vekt 16 g

Bestillingsinformasjon 

WK 862 Knapp, hvit
WK 862 B Knapp, svart
WK 060 H Hvit holder for WK 862/863
WK 060 H B Svart holder for WK 862/863
CR2032-1BP Lithiumbatteri 3V

Standardfunksjonen til denne praktiske knappen for Elotec Ajax-
systemet er som panikknapp for ekstra sikkerhet i hjemmet. 
Med umiddelbar varsling til brukere samt støtte for overføring 
til alarmstasjon kan du være trygg på at alle blir varslet ved et 
nødstilfelle. Knappen kan settes til forskjellige alarmtyper som 
Innbrudd, Brann, Medisinsk hjelp, Panikk og Gass-alarm.

Det er også mulig å bruke den i hjemmet for å styre smartstøpsel, 
strømstyringsenheter og relemoduler via scenarier som settes i 
app. En knapp kan styre flere scenario ved kort og langt trykk.

Med OS 2.10 eller nyere på sentralen kan du også starte 
luftefunksjon ved brannalarm. Dette gir deg 10 minutter for 
utlufting av rom ved selvforskyldt alarm som stekeos, damp, 
opptenning osv.

• Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
• Beskyttelse mot utilsiktet trykk
• Batterilevetid inntil 5 år
• Opptil 1300 meter rekkevidde
• Beskyttelse mot støv og vann
• Mulighet for ulike funksjoner ved kort og langt trykk
• Bekreftelse på levert alarm (LED-indikator)
• Justerbar lysstyrke på LED-indikator
• Kan kompletteres med holder for fastmontering
• Hull på baksiden for å feste knapp på feks nøkkelring
• Varsling via sirener ved aktivert panikkalarm
• NB! Programmeringsmuligheter avhenger av sentralversjon
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Programmerbar knapp
WK 862

Holder for fastmontering. Finnes i hvit og svart


